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ACTA nº 12 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 
Realizada em 17 de Dezembro de 2011 

 
Aos dezassete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e onze, pelas 14.30 horas, no Auditório da 
Biblioteca Municipal, reuniram a Assembleia Municipal do Barreiro, com a seguinte agenda:  
 
 

1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO ARTIGO 41º DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
2. PERÍODO E ANTES DA ORDEM DO DIA 
3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

3.1 APRECIAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A ACTIVIDADE 
MUNICIPAL BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 
 

Executivo Camarário esteve representado pelo Sr. Presidente e senhores vereadores Carlos Moreira, 
Regina Janeiro, Rui Lopo, Nuno Banza, Santa Clara, Zélia Silva, Sofia Martins. 
 
A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira Secretária Rita  e Segunda Secretária 
Filomena e Fernanda Moreno 
 
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia abriu os trabalhos informando o plenário relativamente à 
composição da Assembleia Municipal em matéria de pedidos de substituição ao abrigo do artigo 78º da lei 
169/99 de 18 de Setembro, revista pela lei 5/A /2002 de 11 de Janeiro, pediram substituição os senhores 
deputados municipais: 
 
Rui de Carvalho – Substituído por Luís Cerqueira 
Rui Ferrugem - Substituído por Paulo Faleiro 
Joaquim Matias – Substituído por Rosa Lopes 
Rosa Lopes – Substituído por Daniel Ventura 
Daniel Ventura – Substituído por Débora Santos 
Débora Santos – Substituído por Mendes Ferreira 
Mendes Ferreira – Substituído por Marco António 
Marco António - Substituído por Alfredo Falcão 
Presidente da Junta de Freguesia de St. António da Charneca – Substituído por Rogério Figueiras 
Presidente da Junta de Freguesia de Palhais – Substituído por Virgínia Sampaio  
Juvenal Silvestre – Substituído por Naciolinda Silvestre 
Bruno Vitorino – Substituído por Luís Bravo 
Hugo Cruz – Substituído por Tiago Alves 

 
Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 14,50 horas, registando – se 
34 presenças e a falta de comparência do deputado municipal Paulo Faleiro por motivos profissionais. 
 
 
1. Período de intervenção do público ao abrigo do artigo 41º do Regimento da Assembleia Municipal 
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José Maria Henriques Costa – Alerta o executivo para a perigosidade de umas grelhas de ferro localizadas 
junto ao Continente solicitando para o efeito uma revisão das mesmas pelos serviços da autarquia. Pede 
esclarecimentos sobre a razão da colocação das novas árvores, na Av. da Liberdade, junto aos candeeiros. 
 
2. Período Antes da Ordem do Dia 

 
Foram apresentados na mesa 12 documentos referenciados com as letras A a L – dois documentos por 
grupo municipal foram lidos por um dos subscritores estando todos os documentos apresentados em 
discussão.  
Antes de se dar inicio à discussão dos documentos foi apresentada uma proposta da CDU para a realização 
de uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal com o tema “ Reforma do Poder Autárquico”. 
 
Documento “A” - Moção – “Contra o rumo de declínio económico, retrocesso social e exploração. A luta é 
o Caminho” – Lida pelo deputado Paulo de Deus (CDU). 
Documento “E” - Moção –“ Reforma da Administração Local”, apresentada por André Pinotes –(PS) 
Documento “C” - Recomendação – “Juventude Real. Reforço da acção de um gabinete da juventude” 
apresentada por Tiago Alves – (PSD) 
Documento “I” - Moção – “ Reestruturação curricular” apresentada por Mª do Rosario Vaz – (BE) 
Documento “G” - Moção –“ Em defesa do direito `saúde dos portugueses e pela melhoria da qualidade do 
SNS- apresentada por Jorge Espírito Santo. 
Documento “B” - Moção –  “ Que plano de transportes” apresentada por Luís Pedro Cerqueira –(PS) 
Documento “F” – Voto de Saudação – “ Distinção do trabalho realizado pela divisão de sustentabilidade e 
centro de educação ambiental” apresentada por Luís Bravo –(PSD) 
Documento “K” - Moção –“ Pela dignidade Humana” apresentada por Humberto Candeias (BE) 
Documento “L” – Voto de Pesar “ Artur Quaresma” subscrito por todas as forças políticas e lido por João 
Fernando – Mereceu a aprovação unânime, foi prestado um minuto de silêncio 
Sofia Cabral – Interpelação à Mesa – considera que há uma regressão na prática instituída no 
funcionamento do ponto “ período de antes da ordem do dia”, sugerindo que os documentos sejam 
distribuídos antecipadamente. 
João Pintassilgo – Sugere que a moção “G” seria melhorada se fosse retirada o 2º parágrafo da 2ª página. O 
PS votará favoravelmente o documento. 
Jorge Espírito Santo – Direito de resposta e recusa a alteração anteriormente proposta. 
Paulo de Deus – Tece considerandos sobre o documento “K”. 
André Pinotes – Em relação ao Documento “C” o PS votará afirmativamente. Relativamente ao Documento 
“F” o PS congratula-se com o prémio atribuído e com a classificação da Mata da Machada e do Sapal de 
Coina, reconhecendo o trabalho desenvolvido na área do ambiente. Mas, o PS considera que não se deve 
reescrever a história, não considera o executivo camarário no seu conjunto e destaca individualmente o 
trabalho de um vereador. Sugere que o documento seja retirado. Analisa o documento “D”, marcando a 
diferença do PS em relação ao documento apresentado como é claro no documento “E, apresentando pelo 
PS. 
José Paleta – Discorda do documento “E” e espera que o assunto seja amplamente discutido numa futura 
reunião da Assembleia Municipal extraordinária. A CDU discorda das moções apresentada pelo PSD, 
retomando as críticas feitas anteriormente. 
André Pinotes – Questiona quais as razões que levam a CDU a não votar favoravelmente o documento “E”? 
É apenas a referência ao desenvolvido pela Autarquia de Lisboa? 
José Paleta - Esclarece que a discordância da CDU em relação ao Documento “E”. 
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André Pinotes - Protesto em relação à intervenção anterior, considerando insultuoso a referência que os 
eleitos do PS defendem um poder subserviente. O PS pretende apenas que haja um amplo debate sobre o 
tema. 
Eduardo Cabrita – Protesto em relação à afirmação do deputado José Paleta que lhe atribui a afirmação:   “ 
Os municípios devem ser bem comportados em relação ao Governo”, o que é profundamente falso e 
contraria a matriz ideológica e a prática do PS em termos da  política autárquica. 
Adolfo Lopo – Pedido de esclarecimento em relação à intervenho de André Pinotes que lhe respondeu de 
seguida, esclarecendo o ponto de vista do PS, volta a apelar para que haja um amplo contributo de todas as 
forças politicas para a discussão do tema. 
Luís Bravo - Recorda a assinatura do documento da troika que determina, para o PSD, a rejeição de vários 
documentos apresentados e que tocam assuntos de âmbito nacional. Reafirma a honra do PSD com a 
apresentação do documento “F”, realçando a capacidade de dedicação do seu partido ao Barreiro. 
Presidente da Junta de Freguesia do Alto Seixalinho – Em relação ao documento “D” reafirma o valor das 
posições assumidas no Congresso da ANAFRE. 
Humberto Candeias – Critica a base da intervenção de Luís Bravo assumindo a posição do BE que o que 
importa são as vontades políticas e não  o documento da troika. Considera que tudo se prepara para 
diminuir a intervenção democrática e validar o bipartidarismo. Defende as posições do Congresso da 
ANAFRE, a participação das populações e o reforço das competências da Assembleia s Municipais. O BE 
votará a favor da moção “G, C e F”. 
Tiago Alves – O PSD votará favoravelmente os documentos “H e E”. Concorda e reforça o apelo feito por 
André Pinotes na participação de todas as forças políticas na discussão do “documento verde”. 
Adolfo Lopo – Pede esclarecimento porque é que a direcção da ANAFRE não consegue ser recebida pelo 
Ministro Miguel Relvas? 
Tiago Alves – Esclarece reafirmando posições já anteriormente expressas pelo PSD em relação ao livro 
verde, “ Base de trabalho – aberto”. 
André Pinotes – Esclarece a posição do PS em relação ao documento “F”. 
Ana Porfírio – Profere as palavras do ministro Miguel Relvas no congresso da ANAFRE “ A reforma será feita 
a bem ou a mal”. 
Sofia Cabral – O PS concorda com o documento “I” mas propõe que fosse retirado o 2º parágrafo. 
Luís Pedro Cerqueira – Recorda que o PDM e o Plano de Urbanização da Quimiparque se constrói sobre a 
destruição das oficinas da EMEF. 
Rosário Vaz – Não aceita a proposta da deputada Sofia Cabral em relação ao documento “I” 
Presidente da Câmara - Intervenção para esclarecer deputado Luis Pedro, que a autarquia defende as 
oficinas da EMEF, tende pedido audiências para ser recebido pelas Administrações da EMEF e CP e que o 
PU da Quimiparque prevê alternativas para as referidas oficinas. Documento “B”, dá informações 
complementares sobre o assunto tratado no documento. Documento “C” - analisa criticamente o 
documento apresentado, Documento “D, E ” Recorda a posição pública do PSD de crítica em relação à 
sessão comemorativa do 35º aniversário do Poder local democrático que contraria os apelos, aqui feitos 
pelo PSD, de participação na discussão do “ Documento verde”. Reafirma a sua discordância em relação à 
redução do nº de freguesias no concelho do Barreiro e em relação aos executivos homogéneos. Não 
compreende o ponto 5 do documento “E”. Quanto ao documento “F” – reconhece o trabalho desenvolvido 
na área do ambiente por todos os que nela têm tido intervenção. 
 
Partido socialista pede 5 minutos de intervalo – pelas 16h 20 
Retomados os trabalhos pelas 16h 30. 
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Os deputados Isidro Heitor e João Pintassilgo por razões profissionais ausentam-se da sala para não 
participarem na votação da moção “B”. 
 
Após a devida discussão, deu-se inicio à votação dos documentos 
 
Moção – “A” – Aprovado por maioria com 13 contra do PS e PSD e 21 votos a favor da CDU e BE 
 
Moção “ B” – aprovada por maioria com 3 votos contra do PSD e 29 votos a favor da CDU, PS e BE 
 
Moção “C” – Rejeitada com 14 votos a favor do PS e PSD e 19 votos contra da CDU e 1 Abstenção do BE  
 
Moção “D”  - Aprovada por maioria com   21 do CDU e BE a favor 13 contra  do PS e PSD 
 
Moção “ E” – Rejeitada com 13 votos a favor (PS e PSD) e 21 votos contra CDU e BE 
 
Moção “F” – Aprovada por maioria, com 24 votos a favor do PSD, CDU E BE e 10 abstenções do PS 
 
Moção “G”- Aprovada por maioria com 30 votos a favor do PS, CDU E BE dos 3 votos contra do PSD  
 
Moção “H”- Aprovada unanimidade 
 
Moção “I” - Aprovada por maioria com 31 votos a favor do PS, CDU E BE dos 3 votos contra do PSD 1 
Abstenção do PS 
 
Moção” J”- Aprovada 31 votos a favor do PS, CDU E BE e 3 votos contra 
 
Moção “k”- Aprovada 31 votos a favor do PS, CDU E BE e 3 votos contra 
 
Voto de Pesar “L” Artur Quaresma - Aprovado unanimidade. 
 
Foi consensual a realização de uma Assembleia Municipal Extraordinária  sobre a reforma do poder local a 
realizar no próximo mês de Janeiro 2012, de acordo com a proposta apresentada no inicio dos trabalhos 
pelo deputado da CDU, José Paleta. 
Declaração de Voto 
André Pinotes – Declaração apensa à acta como (anexo 1). 
Tiago Alves - Declaração apensa à acta como (anexo 2). 
Paulo de Deus – Discorda das declamações de voto considerando-as em desacordo com o Regimento em 
vigor. 
Em resposta o Presidente da Assembleia Municipal esclareceu o deputado anterior do seu erro remetendo 
– o para a leitura do artigo 56º do Regimento que tratam das declarações de voto.  
 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
3.1 Apreciação da intervenção escrita do senhor presidente da câmara sobre a actividade municipal bem 

como da situação financeira do município 

Sr. Presidente da Câmara fez a apresentação do documento bem como informações adicionais (apenso à 
acta como anexo “3”). 
Seguiram-se as intervenções dos deputados: 
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João Pintassilgo - Intervenção apensa à acta como anexo “4”) 
Mª do Rosário – Solicita informação sobre PDM e sobre a utilização de um espaço que foi sujeito a 
intervenção. Festival de Tunas - considerou um evento de deficiente programação e solicita informações 
sobre a participação da Câmara neste evento. 
Isidro Heitor – Questiona o executivo sobre o pagamento de dívidas da Autarquia à Simarsul. Analisa a 
dívida a fornecedores de curto prazo e cujo valor se aproxima do valor das dívidas a médio prazo, o que 
configura uma situação preocupante. Considera que os pequenos e médios fornecedores do município são 
investidores do município “ Que plano de pagamentos a fornecedores têm o Município? e qual o prazo de 
pagamentos a curto prazo)? 
Tiago Alves – Qual o prazo de conclusão das obras na Avenida Bento Gonçalves? E a segurança nessas 
obras já foi modificada? 
Presidente da Junta de Freguesia de Santo André – Intervenção apensa à acata como (anexo 5) 
Luís Canhoto – Em relação às obras do Polis o convívio que foi celebrado pela Junta de Freguesia teve em 
atenção as preocupações dos moradores do bairro 25 de Abril? Nomeadamente a questão do “muro” 
Presidente da Junta de Freguesia de Santo André - responde ao orador anterior, adiantando que se deve 
ter em atenção aos todos os aspectos, os negativos e positivos. 
Luis Pedro Cerqueira – Faz referência positiva em relação às árvores plantadas na Av. da Liberdade mas 
solicita informação para quando a conclusão do Polis. Considera ser importante que a Assembleia 
Municipal conheça o que é se passou com o projecto inicial da plantação das árvores na Avenida da 
Liberdade como referiu está tudo bonito mas não é a que constam do projecto, referindo-se ao projecto de 
execução, plano geral de apresentação, limite de intervenção, cujo desenho à escala de 1/2000 de Abril de 
2005 destacando que foi este projecto que ganhou um concurso paisagístico. Manifesta ainda grande 
preocupação sobre a utilização do solo que envolve a duplicação de área de construção de um 
terreno privado, no enclave da Mata da Machada, solicitando para efeito o devido esclarecimento. 
José Paleta – Manifesta grande apreço pela execução do trabalho desenvolvido enquadrando-o no suporte 
ideológico da força política que o suporta. Considera que o que se está a pedir ao poder Local Democrático 
é fazer “ omeletes sem ovos”, naturalmente que é exigível que se mantenha a estratégia, a estratégia é de 
resistir não é de auto dissolver. A CDU continua a lutar pela continuação da EMEF no Barreiro, que são 250 
postos de trabalho. A sua extinção , é, que  descaracteriza o Barreiro. Claro que é fundamental e muito 
importante a resolução da urbanização do parque industrial da Quimiparque, a Terceira Travessia, o 
Barreiro desenvolveu-se com empregos, com salários justos e com a confiança das pessoas. 
João Pintassilgo – Esclarece o deputado José Paleta fazendo uma intervenção crítica em relação ao 
funcionamento de Conselhos/ observatórios municipais. Solicita informações sobre as restrições em meios 
humanos, referindo na intervenção escrita do Presidente no sector das obras. Serviço de águas e 
saneamento - volta a colocar a indisponibilidade de informação concreta. Tece considerandos sobre a 
intervenção do deputado José Paleta adiantando que o objectivo do PS é que o Barreiro venha a ter futuro 
sustentável com emprego e para lá se chegar a estratégia pode ter que mudar. O PS apresentou uma 
proposta em reunião da Câmara para a criação de uma agência de desenvolvimento para o Barreiro espera-
se que esta matéria venha a ter eco no seio da CDU. Como está a ser analisado o projecto de Emergência 
Externo, quais as bases para a sua revisão? Esclarece que a  questão é colocada aqui, porque o Conselho de 
Segurança não reúne. 
Paulo de Deus - Coloca questão “ Está o PS disponível para lutar pela manutenção da EMEF?” 
João Pintassilgo - Presta esclarecimentos, adiantando que o PS defende a dignificação do trabalho e do 
trabalhador 
Luis Pedro - Questiona o deputado José Paleta – se o objectivo é a manutenção dos postos de trabalho, 
então porque, desde sempre o que está previsto para o local das oficinas da EMEF é a ocupação do solo 
para industria de habitação? Foi uma má solução tomada em 1993 (intervenção apensa à acta como anexo 
“6”). 
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José Paleta – Questiona o orador anterior se considera que a razão do encerramento das oficinas e a perca 
de 250 postos de trabalho se deve ao PDM? 
Luis Pedro Cerqueira – Esclarece que desde há muito tempo o sinal da Câmara era de prescindir daquele 
espaço. É minha convicção que há uma responsabilidade social e quando isso acontece, a decisão tomada 
deve ser avaliada. 
Filipe Marques – EMEF tem mão-de-obra qualificada nas vertentes diesel e eléctrica. Com a opção política 
de não electrificação de 300 m até às oficinas restringiram a opção da EMEF à vertente diesel. Recorda que 
a EMEF derivou da CP, considerando incorrecta essa opção. Adianta ainda que os trabalhadores da EMEF 
nunca se opuseram à reconversão mas antes concordaram com ela. A EMEF é filha da CP, vamos ver se esta 
é a estratégica para a defesa da nacional? 
Presidente da Câmara - Reafirma a maleabilidade do Presidente da Autarquia em relação ao que é 
estratégico. A PU da Quimiparque depois de uma concertação informal voltará à Assembleia 
Municipal e à população em geral. Responde às outras questões propostas pelos deputados 
municipais (PDM, Tunas, Situação financeira do Município, Simarsul, Av. Bento Gonçalves, Polis, 
urbanização do terreno no enclave da Mata da Machada, manutenção de equipamentos 
municipais, relação com os Presidente de Juntas de Freguesia, poderes da Assembleia Municipal e 
EMEF). 
 

 
 

ENCERRAMENTO 
 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 20 horas do dia 17 de 
Dezembro de dois mil e onze, constando a gravação áudio desta sessão arquivados nos serviços da 
Assembleia Municipal. 

 
    

APROVAÇÃO DA ACTA 
 

Para constar e produzir os seus efeitos legais, se lavrou a presente acta que após analisada foi 
aprovada por unanimidade  na reunião em realizada em  28 de Fevereiro 2012  e vai ser assinada 
por mim Rosa Maria de Jesus Ribeiro, __________________________ Técnica de Secretariado que 
a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia. Frederico Pereira __________________ 

 
 
 

Conforme o original 
 
O Presidente da Assembleia Municipal 
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